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Identificació de l’expedient 
Núm.Exp.: 20/2020/eJGL 
 
 
NÚM.:   20 
ÒRGAN:  Junta de Govern Local 
SESSIÓ:  Ordinària 
DATA:  9 de juny de 2020 
HORA:  09:30 
DOCUMENT:  Acta 
 

 
 
A Vilanova i la Geltrú, a la VIDEOCONFERÈNCIA MITJANÇANT SISTEMA ETEAMS 
en: 1ª convocatòria. Comença la sessió a les 09:30 
 
ASSISTENTS: 
 
Olga Arnau Sanabra   ERC 

Marta Jofra Sora   CUP 

Enric Garriga Ubia   CUP 

M Blanca Alba Pujol   JxC 

Isidre Marti Sarda     
Cesar Rodriguez Sola     
Francesc Xavier Serra Albet   ERC 

Jordi Medina Alsina   ERC 

 

Excusen la seva absència els regidors/es: 
 
Adelaida Moya Taules   ERC 

Antoni Palacios Asensio   JxC 

 
 
ORDRE DEL DIA 

 
0. Secretaria General. Servei de Fe Pública i Cartipàs. 
Número: 19/2020/eJGL 
 
APROVAR L’ACTA NÚMERO 19 CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 02 DE JUNY DE 2020. 
 

“S’aprova l’acta de la sessió ordinària 19 de la Junta de Govern Local del dia 02 de 

juny de 2020.”. 
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1. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 121/2019/eSEC. 
 
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 84/2020, de 20 DE MAIG DE 2020, DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE BARCELONA EN EL 
PROCEDIMENT ABREUJAT 282/2019 F INTERPOSAT PER J.I H. C. 
 
  
 
Es dona per assabentada  la Junta de Govern Local de la sentència recaiguda en el següent 
procediment:  
 
Òrgan jurisdiccional  :  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 15 DE 

BARCELONA 
 
 
Núm. procediment  :   Abreujat 282/2019 F 
 
 
Núm. i data sentència:               84/2020 de 20 de maig de 2020 
  
 
Part actora  : J. H.C.  
 
 
Part demandada  :  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Lletrat:                                     S. S.H. (Arc, Despatx d’advocats i consultors, SLP) 
 
 
Objecte del procediment :      Impugnació de la resolució administrativa de 24/5/19 

desestimatòria en reposició del recurs contra el decret de data 
16/1/19 denegatòria de la sol·licitud actora de 4/1/19 
d’indemnització per jubilació anticipada als 60 anys, 
incentivada, prevista en l’annex 3 de l’acord de condicions 
laborals del personal funcionari de l’ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú. 

 
 
Decisió  :  DESESTIMA totalment el recurs contenciós interposat.  
  
 No s’imposen costes a cap de les dues parts. 
 
Fermesa :  Aquesta resolució no és ferma i contra ella s’hi pot interposar  

recurs d’apel·lació. 
 
Acords: 1. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i 

conforme”. 
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2. Responsabilitat Patrimonial. Assessoria Jurídica 
Número: 17/2020/eSJ. 
 
DECLARAR EL DESISTIMENT DE LA RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL PER DANYS A LA PORTA DE L'ESTABLIMET DE LA PLAÇA DELS 
COTXES, 6, PER UN COP D'UN VEHICLE MUNICIPAL, EL DIA 8 DE GENER DE 
2020 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 
ACORD 
 
PRIMER. Declarar el desistiment de la reclamació per responsabilitat patrimonial 
formulada per la senyora amb DNI XXXXXX, en representació de PANARRAS TEAM 
VILANOVA, SL  contra aquest Ajuntament. 
 

SEGON. Notificar el present acord a la part interessada. 

TERCER.  “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es 

prorroga l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret 

Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per 

instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge 

que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment 

del que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , 
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es computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 

transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 

impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 

perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 

impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 

22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 

terminis processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins 

el proper 4 de juny .”. 

 

 
 
  
 
   
3. Secretaria General. Assessoria Jurídica. 
Número: 000248/2016-SEC. 
 
RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM.  1572 DE DATA 8 DE MAIG DE 2020 
PEL QUAL ES VA ACORDAR AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES, EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
“Antecedents de fet 
El decret de l’Alcaldia núm. 1424 de data 21 d’abril de 2020 va suspendre 
parcialment  el contracte de servei de neteja de les dependències, edificis i 
equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú adjudicat a l’empresa 
SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A. 
 
En data 7 de maig de 2020 la Sra. Gemma Noya Espinazo, tècnica responsable de 
Serveis Generals, ha emès informe que es transcriu a continuació: 
 

 
“INFORME  

 
 
Per a la finalització de la suspensió parcial del contracte del servei de neteja de 
les dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i 
la Geltrú (exp. CSE/0412/RH-). 
 

 
Aquest informe s’emet en relació a la suspensió parcial del contracte del servei de 
neteja de les dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú (exp. CSE/0412/RH), aprovada mitjançant decret d’Alcaldia de data 
21 d’abril de 2020, i ratificada per acord de la Junta de Govern Local de data  d’abril de 
2020, com a conseqüència de la limitació de la prestació dels serveis públics de 
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l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a aquells estrictament necessaris per garantir el 
correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics, a causa de la pandèmia del 
COVID-19. 
 

 
Antecedents: 
 

 En data 20 d’abril de 2020, la tècnica responsable de Serveis Generals, va 

emetre un informe favorable a la suspensió parcial del contracte del servei de 

neteja de les dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, adjudicat a SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., 

amb NIF A-08350621, com a conseqüència del tancament d’aquests 

equipaments, com a mesura de la contingència per la situació d’emergència 

sanitària derivada del COVID-19. 

 En data 21 d’abril de 2020, es va aprovar, mitjançant decret d’Alcaldia núm. 

1424, la suspensió temporal del contracte del servei de neteja de les 

dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú. 

 Aquest decret va ser ratificat per acord de la Junta de Govern Local de data 28 

d’abril de 2020. 

 
Motivació de l’informe  

 

 En l’esmentat decret d’Alcaldia ratificat per la JGL, s’informa que s’entendrà que 

la prestació pot realitzar-se novament quan, un cop havent cessat les 

circumstàncies o mesures que la impedeixin, l’òrgan de contractació notifiqui al 

contractista el fi de la suspensió. 

 En data 4 de maig de 2020, el director de Recursos Humans i Organització 

Interna de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, va donar instruccions, segons les 

quals, a partir del dia 11 de maig de 2020, es tornarien a obrir tots els 

equipaments municipals. Per aquest motiu, va considerar que les instal·lacions 

havien d’estar en bones condicions de neteja per a l’obertura, i a partir del dijous 

7 de maig de 2020, inclòs, l’empresa adjudicatària havia de tornar a prestar el 

servei de neteja de les dependències edificis i equipaments municipals de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú segons l’establert en el contracte. 

 

Conclusions, 
 

A partir del 7 de maig de 2020, inclòs, l’empresa adjudicatària del contracte per al 
servei de neteja de les dependències edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú, SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., amb NIF A-
08350621, ha de tornar a prestar els serveis segons l’establert al contracte amb 
expedient número CSE/0412/RH), adjudicat el 3 de desembre de 2012, modificat en 
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data 10 d’octubre de 2013, i prorrogat l’11 d’abril de 2018. 

Serveixi, doncs, aquest informe per tal que el Servei de Contractació el tingui en 
consideració per poder notificar al contractista, SERVICIOS ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A., amb NIF A-08350621, la finalització de la suspensió parcial del 
contracte.” 

 
 
Fonaments de dret 
 
 
l. D’acord amb l’article 34.1 del Real decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 la 
suspensió de l’execució dels contractes de serveis i subministraments de tracte 
successiu s’aixeca quan finalitzen les causes que l’han provocada i l’òrgan de 
contractació ho notifiqui al contractista. 
 
ll. Un cop finalitzada la suspensió, pot demanar una indemnització pels danys i 
perjudicis efectivament patits durant el període de suspensió. El contractista ha 
d’acreditar fefaentment la realitat, l’efectivitat i la quantia dels danys que reclama 
durant el període de suspensió del contracte. En qualsevol cas, d’acord amb aquest 
article només són indemnitzables, els conceptes següents: 
 

1. Despeses salarials dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte 
2. Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 
3. Despeses de lloguer o els costos de manteniment dels mitjans materials 
adscrits a l’execució del contracte, sempre que s’acrediti que no es poden fer 
servir per a altres finalitats. 
4. Despeses de les pòlisses d’assegurances establertes en el plec i vinculades a 
l’objecte del contracte vigent en el moment de la suspensió. 

 
lll. La Disposició final novena del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual 
s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a 
l’impacte econòmic i social del COVID-2019, modifica l’article 34 del RDL 8/2020, 
d’una banda, per precisar, en els contractes de serveis i de subministraments de 
prestació successiva que hagin quedat suspesos conforme al previst en l’apartat 1 
d’aquest article, la possibilitat que l’òrgan de contractació pugui concedir a instància 
del contractista una bestreta a compte de l’import estimat de la indemnització que 
correspongui al contractista, podent-se realitzar l’abonament d’aquesta bestreta en un 
sol pagament o mitjançant pagaments periòdics, i posteriorment, descomptar l’import 
anticipat de la liquidació del contracte. En aquest sentit, assenyala que l’òrgan de 
contractació podrà exigit per efectuar la bestreta que la mateixa s’asseguri mitjançant 
qualsevol de les formes de garantia previstes en la LCSP. 
 
IV. Atès el Decret nº 1241 de mesures excepcionals adreçades en relació als òrgans 
col·legiats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tot el seu sector públic local derivat 
del Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma per la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, en relació a l’article 21.m) 
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de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a 
l’alcaldessa, entre d’altres, la competència per adoptar personalment i sota la seva 
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, 
les mesures necessàries i adequades, donant compte posteriorment a l’òrgan 
competent. 
  
 
Per tot això,  
 
RESOLC:  
 
   
PRIMER.- AIXECAR LA SUSPENSIÓ del contracte de servei de neteja de les 
dependències, edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, adjudicat SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A., amb NIF A-
08350621, un cop han cessat les circumstàncies o mesures que impedeixin la seva 
execució, d’acord amb l’informe tècnic emès pel responsable del contracte, 
respectant les mesures de seguretat en el treball que es vagin acordant per fer front 
al COVID-19 
 
SEGON.- REQUERIR a SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, S.A.,  per a que, 
en cas que sol·liciti el pagament de les indemnitzacions corresponents al termini que 
el contracte ha estat suspès presenti la documentació següent: 
 

1. Despeses salarials dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte 
 
Documentació acreditativa: Certificat del contractista de la relació de treballadors 

adscrit al contracte en data 14 de març amb les retribucions pagades i fins al final 

de la suspensió, conjuntament amb l’acreditació de la Seguretat social pagada. 

 
2. Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 
 
Documentació acreditativa: Acreditació de la despesa financera pagada en 
concepte de garantia del contracte esmentat proporcional pel termini de 
suspensió. 
 
3. Despeses de lloguer o els costos de manteniment dels mitjans materials 
adscrits a l’execució del contracte, sempre que s’acrediti que no es poden fer 
servir per a altres finalitats. 
 
Documentació acreditativa: Acreditació de la despesa feta efectiva pel lloguer 

instal·lacions i equips adscrits al contracte o, en el seu cas, import del cost 

d’amortització de la maquinària i equips adscrits proporcional al termini de 

suspensió que figuri en els estats comptables. 

 
4. Despeses de les pòlisses d’assegurances establertes en el plec i vinculades a 
l’objecte del contracte vigent en el moment de la suspensió. 
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Documentació acreditativa: Rebut acreditatiu de la pòlissa contractada vigent 

durant el termini de suspensió. 

 
 
El pagament d’aquesta indemnització restarà condicionat a la presentació de la 
corresponent declaració responsable del contractista a fi de no realitzar cap 
acomiadament, ni ERTE. 
 
TERCER.- NOTIFICAR als interessats.  
 
QUART.- PUBLICAR aquest acord al Perfil del Contractant. 
 
CINQUÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es 
declarar l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord 
amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini 
per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi 
d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-
se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia 
hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte 
del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi.”. 
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4. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 000020/2015-CONT. 
 
RATIFICAR EL DECRET D’ALCADIA NÚM. 1647 DE DATA 14 DE MAIG DE 2020 
PEL QUAL ES VA ACORDAR LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL DEL MERCADAL DEL CENTRE DELS 
DISSABTES DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
“Antecedents de fet 
l. L’actual crisis sanitària, requereix mesures de contenció que tenen un impacte 
directe sobre la demanda i l’activitat econòmica. Davant la situació d’emergència de 
salut pública i pandèmia internacional, el Govern va aprovar el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel que es declarava l’estat d’alarma, i la progressió de la 
malaltia COVID-19 ha suposat limitacions temporals a la lliure circulació, prestació de 
serveis, subministraments, execució de contractes i la reducció de l’oferta laboral 
degut a les mesures de quarantena i contenció. 
 
ll. La situació generada per l’evolució del COVID-19, ha implicat la necessitat 
d’adoptar mesures de contenció extraordinàries per les autoritats sanitàries que estan 
causant un impacte econòmic i social en determinats sectors empresarials, de 
serveis, subministraments de tot l’Estat, afectant directament a l’esfera patrimonial i 
personal de les ciutadanes i ciutadans. 
 
lll. L’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, publicat al  
BOE amb data 18 de març de 2020, regula mesures per evitar els efectes negatius 
de la suspensió dels contractes públics, impedient la resolució dels contractes 
públics, a fi d’evitar que el COVID-19 o les mesures adoptades pels poders públics 
puguin causar un impacte negatiu estructural del teixit productiu. 
 
IV. En data 29 de març de 2016 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte 
del servei de vigilància i control del Mercadal del Centre dels dissabtes de Vilanova i 
la Geltrú, a l’empresa BARNA PORTERS, SL, per un període de 2 anys prorrogables, 
anualment, fins a dos anys més, per un import anual màxim total de 18.720,00 € de 
base imposable més 3.931,20 € corresponents a un 21% d’IVA, que fan un total de 
22.651,20 €. 
   
V. En data 1 d’abril de 2016 es va iniciar el contracte per període de 2 anys, en data 
24 d’abril de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la  primera pròrroga del 
contracte pel període d’un any  i el 12 de març de 2019 la Junta de Govern Local va 
aprovar la segona i última pròrroga del contracte per un any més, a partir de l’1 d’abril 
de 2019 i fins el 31 de març de 2020, data en que va finalitzar el contracte. 
 
VI. En data 28 d’abril de 2020, la Sra. Carme Dastis Alonso, Cap de Servei de 
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Promoció Econòmica, ha emès informe favorable a la pròrroga forçosa de l’esmentat 
contracte. 
 
 
Fonaments de dret 
 
l. L’article 1 del Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, 
en relació a l’article 6 del mateix text legal, on es regula que cada administració 
conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària 
dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les 
ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma. 
 
ll. L’article 34.1 penúltim paràgraf del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del 
COVID-19, preveu que en els contractes públics de serveis i de subministraments de 
prestació successiva, quan al venciment d’un contracte no s’hagi formalitzat el nou 
contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació com a conseqüència de la 
paralització dels procediments de contractació derivada del que disposa el Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i no es pugui formalitzar el 
nou contracte corresponent, es pot aplicar el que preveu l’últim paràgraf de l’article 
29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
independentment de la data de publicació de la licitació del nou expedient esmentat. 
Així mateix l’article 34.4 del mateix Real decret preveu pel que fa als contractes 
d’obres que el que disposa aquest apartat és aplicable als contractes en què, d’acord 
amb el «programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra», estigui prevista la 
finalització del seu termini d’execució entre el 14 de març, data d’inici de l’estat 
d’alarma, i durant el període que duri aquest, i com a conseqüència de la situació de 
fet creada per la COVID19 o les mesures adoptades per l’Estat no pugui tenir lloc el 
lliurament de l’obra. En aquests casos, el contractista pot sol·licitar una pròrroga en el 
termini de lliurament final sempre que ofereixi el compliment dels seus compromisos 
pendents si se li amplia el termini inicial. 
 
lll.  El Decret nº 1241 de mesures excepcionals adreçades en relació als òrgans 
col·legiats de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i tot el seu sector públic local derivat 
del Real Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma per la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, en relació a l’article 21.m) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix a 
l’alcaldessa, entre d’altres, la competència per adoptar personalment i sota la seva 
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, 
les mesures necessàries i adequades, donant compte posteriorment a l’òrgan 
competent. 
  
 
Per tot això,  
 
RESOLC:  
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PRIMER.-Aprovar la pròrroga del contracte del servei de vigilància i control del 
Mercadal del Centre dels dissabtes de Vilanova i la Geltrú, amb  l’empresa BARNA 
PORTERS, SL, en el temps que duri l’estat d’alarma, d’acord amb l’informe emès per 
part de la Cap de Servei de Promoció Econòmica responsable del contracte i en tot 
cas, fins que s’adjudiqui el nou contracte. 
SEGON.- Autoritzar la despesa, amb una previsió inicial de la pròrroga d'una durada 
de quatre mesos atenent a la situació excepcional del moment, i per un import total 
de 6.240,00 € de base imposable més 1.310,40 € corresponents a un 21% d’IVA, que 
fan un total de 7.550,40 €. 
L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es contraurà amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 10.4312.2120201 Manteniment Mercadals, del 
pressupost vigent. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució  a BARNA PORTERS, SL, assenyalar que la 
formalització de la  pròrroga  s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació per part 
del contractista de la resolució, i publicar-la en els termes establerts a la LCSP. 
 
QUART.-  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es 
declarar l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord 
amb la Disposició Addicional   8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini 
per interposar  recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi 
d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-
se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 
hàbil següent a  la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte 
del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
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recurs o impugnació.  
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi.”. 
  
   
5. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 000008/2018-CONT. 
 
APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL 
PÚBLIC, VISITES I TALLERS EDUCATIUS AL CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA 
SALA DE VILANOVA I LA GELTRÚ  
  
 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
 
ACORD:  
 
 

“PRIMER. PRORROGAR per mutu acord de les parts, el contracte del servei d’atenció 

al públic, visites i tallers educatius al Centre d’Art Contemporani La Sala del municipi 

de Vilanova i la Geltrú, amb ARC Gestió Cultural, S.L., NIF B66069014, per un any 

més, per un import anual de 12.980 €  més 2.725,80 € corresponent al 21% d’IVA, 

que fan un total de 15.705,80 € (QUINZE MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB 

VUITANTA CÈNTIMS D’EURO). 

La despesa prevista per l’any 2020 a partir de l’1 d’agost  serà de 5.408,33€ de base 
imposable i 1.135,75€ corresponent al 21% d’IVA que fan un total de 6.544,08€. 
 
La quantitat prevista pel 2021 serà de 7571,67€ de base imposables i 1.590,05€ 
corresponent al 21% d’IVA que fan un total de 9.161,72€. 
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida pressupostaria 31.3340.2260901 (suport a la 
creació) del pressupost vigent i a les diferents aplicacions que s’habilitin en els 
propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte. 
 
Per als propers exercicis econòmics que afectin a la durada del contracte, aquest es 
finançarà amb càrrec a les diferents aplicacions pressupostàries que s’habilitin. 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit en cada 
exercici pressupostari.  

 

TERCER. Notificar aquest acord a ARC Gestió Cultural, SL i publicar la pròrroga del 
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contracte al Perfil del Contractant i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
QUART. Aprovar la minuta de la pròrroga del contracte que s’adjunta com a Annex. 
 
CINQUÈ. Facultar a l’Alcaldessa perquè en nom de la Corporació signi quants 
documents siguin necessaris per a executar el present acord. 
 
SISÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es 
declarar l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord 
amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini 
per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi 
d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-
se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del dia 
hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte 
del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 

 

 

ANNEX (MINUTA DEL CONTRACTE) 

 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153273761155077 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

ADDENDA DEL CONTRACTE DE SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC, VISITES I 

TALLERS EDUCATIUS AL CENTRE D’ART CONTEMPORANI LA SALA  DE 

VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
Exp. 008/2018-CONT 
 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de data __ de __________ de 2020  i en ús de les 
facultats atorgades en l’esmentat acord, l’Alcaldessa-Presidenta OLGA ARNAU 
SANABRA, assistida en aquest acte pel Secretari General de la Corporació, ISIDRE 
MARTÍ SARDÀ. 
 
 
D’altra part, ARC Gestió Cultural, S.L.  (en endavant el contractista), amb CIF  
B66069014          i domicili al  carrer Major, 25-27, 1r, 08800 de Vilanova i la Geltrú, i 
en el seu nom i representació la Sra. O. J. M., major d’edat amb DNI 
____________________. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els documents 
acceptats pel contractista. 
 
 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 

I.         En  data 24 de juliol  de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar 
l’adjudicació a ARC Gestió Cultural, S.L., NIF B66069014, del contracte de 
serveis d’atenció al públic, visites i tallers educatius al Centre d’Art 
Contemporani La Sala del municipi de Vilanova i la Geltrú, per un període 
de 2 anys, amb un pressupost base de licitació anual de 12.980 €, més 
2.725,80 € corresponent al 21% d’IVA, que fan un total de 15.705,80 € 
(QUINZE MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
D’EURO). 

 
II. En data 31 de juliol de 2018 es va signar el contracte, per un període de 2 

anys. 
 
III. En data 11 de maig de 2020, la Cap de Servei de Cultura,  Sra. Sole 

Fernández Cabezas, ha emès un informe on es considera la necessitat que 
el servei es continuï duent a terme per no comptar l’Ajuntament amb mitjans 
propis corresponents i que segueix existint la necessitat de comptar amb els 
serveis d’atenció al públic, visites i tallers educatius al Centre d’Art 
Contemporani La Sala del municipi  de Vilanova i la Geltrú. Informa de la 
satisfacció del servei envers l’execució del contracte durant els 2  anys, i es 
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proposa la pròrroga del mateix de l’1 d’agost de 2020 al 31  de juliol de 
2021. 
 
Amb aquests antecedents, les parts contractants procedeixen a atorgar el 
present contracte de subministrament en base a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.-  Les parts prorroguen per mutu acord el contracte del servei d’atenció al 
públic, visites i tallers educatius al Centre d’Art Contemporani La Sala del municipi de 
Vilanova i la Geltrú, per un any més des de l’1 d’agost de 2020 al 31 de juliol de 2021, 
per un import anual de 12.980 €, més 2.725,80 € corresponent al 21% d’IVA, que fan 
un total de 15.705,80 € (QUINZE MIL SET-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS D’EURO). 
 
Segona.- Es mantenen inalterades, i per tant segueixen essent d’aplicació, la resta 
de clàusules i obligacions subscrites al contracte inicial entre les parts, que no es 
vegin expressament modificades per la present novació. 
 
En prova de conformitat amb el contingut del present contracte, ambdues parts el 
signen digitalment  a un sol efecte i sense unitat d’acte. 
 
 
 
El Secretari General    L’Alcaldessa 
Isidre Martí Sardà    Olga Arnau Sanabra 
 
 
Per part d’ARC Gestió Cultural, SL 
 
  
   
6. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 000045/2019-CONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ D'UNA ÀREA DE JOCS INFANTILS DE LA PLAÇA DE CHARLIE 
RIVEL DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  

 

 
  

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
 
ACORD  
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“PRIMER.- Adjudicar a CROUS EXPERTS, SL, amb NIF B67152173, el contracte per 

al per al subministrament i instal·lació d’una àrea de jocs infantils de la plaça Charlie 

Rivel de Vilanova i la Geltrú, pel preu de 13.443,80€, més 2.823,20€ corresponents al 

21% d’IVA, que fan un total de 16.267,00€, i un termini de lliurament de dos (2) mesos. 

              
SEGON.- L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 50,1533,61918 Actuacions de 
manteniment de ciutat (2018), amb un import de 7.380,90€; i 50,1533,61918 
Actuacions de manteniment de ciutat (2019), amb un import de 8.886,10€. 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat i 
suficient. 
TERCER.- Notificar l’adjudicació a totes les empreses licitadores. 
 
QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant i al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
  
CINQUÈ.- Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.19 
del Plec de Clàusules Administratives particulars, el Cap de Servei d’Espai Públic i 
Mobilitat, Sr. Jordi Campamà Pujol. 
 
SETÈ.- Assenyalar que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la 
signatura d’acceptació per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
VUITÈ.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es 
declarar l’estat d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord 
amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini 
per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi 
d’acord amb allò previst a les lleis,  en qualsevol procediment del que puguin derivar-
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se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 
hàbil següent a la data de la finalització del estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte 
del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això 
s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de 
recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del 
Reial Decret 463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processals des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins 
que aquest estat finalitzi. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
 
  
   
7. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 000048/2019-CONT. 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  DE SERVEIS DE GESTIÓ DE LES 
TAQUILLES, PORTES I SALA DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, 
TEATRE PRINCIPAL I AUDITORI EDUARD TOLDRÀ DE L’AJUNTAMENT DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ  
  
 

La  Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
ACORD:  
 
 
“PRIMER. Adjudicar a CASAL L’ATZAVARA, SL., amb NIF B64244924, el contracte 
de serveis de gestió de les taquilles, portes i sala dels equipaments escènics 
municipals, Teatre Principal i Auditori Eduard Toldrà de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, per un període d’un any, amb un import anual de licitació de 39.738,25 €, més 
8.345,03 € d’IVA al 21%, que fan un total de 48.083,28 € (QUARANTA-VUIT MIL 
VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS D’EURO).  
 
SEGON. L’obligació econòmica derivada de la realització d’aquest servei es 
contraurà amb càrrec a la partida 31.3340.2260901 del pressupost vigent. 
 
La quantitat prevista pel 2020, en previsió que es produeixi l’inici del contracte el mes 
de juny de 2020 serà de 28.048,58 €. 
 
La quantitat prevista pel 2021 serà de 20.034,70 €. 
 
 
L’autorització o realització del contracte es subordina a l’existència de crèdit adequat  
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i suficient. 

 
TERCER. Notificar l’adjudicació a CASAL L’ATZAVARA, SL. i publicar-la al Registre 
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Nomenar responsable del contracte, tal i com es preveu a la clàusula 2.19) 
del Plec de Clàusules administratives particulars, al Cap de Servei de Cultura, Sole 
Fernández Cabezas. 
 
CINQUÈ. Aprovar la minuta del contracte que s’adjunta com a annex 
 
SISÈ.  Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 

executiu, podeu interposar els següents recursos: 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es 
prorroga l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret 
Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per 
instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge 
que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es 
computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 
de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) i fins el proper 
4 de juny . 
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ANNEX 
 
CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIÓ DE LES TAQUILLES, PORTES I SALA 
DELS EQUIPAMENTS ESCÈNICS MUNICIPALS, TEATRE PRINCIPAL I AUDITORI 
EDUARD TOLDRÀ DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
Exp. 048/2019-CONT 
 
 
REUNITS 
 
D’una part l’Ajuntament de VILANOVA I LA GELTRÚ, per acord de la Junta de 
Govern Local en sessió ordinària de data _____ de juny de 2020, l’Alcaldessa-
Presidenta OLGA SANABRA ARNAU, assistida en aquest acte pel Secretari de la 
Corporació ISIDRE MARTÍ SARDÀ. 

 
D’altra part, l’empresa CASAL L’ATZAVARA, S.L. (en endavant el contractista) 
amb NIF B64244924 i domicili a Pl. Beatriu de Claramunt, 4, 08800, Vilanova i 
la Geltrú, i en el seu nom i representació, com a administradora, la Sra. RUT 
GUINDA I GARCIA, major d’edat amb NIF núm. XXXXXX. 
 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal per a la celebració del present 
contracte de serveis que es portarà a efecte de conformitat amb els 
documents acceptats pel contractista. 
 
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
 
 

I.   La Junta de Govern Local en data 28 de gener de 2020  va aprovar el plec de 

prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regeixen 

l’esmentada contractació, per procediment obert, pel període  d’1 any, 

prorrogable per un any més, i amb un pressupost base de licitació de 

43.018,75€, més 9.033,94€ corresponents al 21% d’IVA, que fan un total de 

52.052,69€ (CINCUANTA-DOS MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB 

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS D’EURO) 

II.   D’acord amb les competències  que la Disposició addicional segona atorga a 

l’alcaldessa en matèria de contractació, si bé aquesta competència ha estat 

delegada en la Junta de Govern Local mitjançant decret de data 25 de juny de 

2019, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data __ de __________ 

de 2020, va acordar adjudicar el contracte de serveis de gestió de les taquilles, 

portes i sala dels equipaments escènics municipals, Teatre Principal i Auditori 

Eduard Toldrà de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Amb aquests antecedents les parts contractants procedeixen a atorgar el present 

contracte de serveis  en base a les següents: 
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CLÀUSULES 

Primera.- CASAL L’ATZAVARA, SL. (en endavant, també, el contractista), es 

compromet a efectuar el servei corresponent al contracte dels serveis de gestió de 

les taquilles, portes i sala dels equipaments escènics municipals, Teatre Principal i 

Auditori Eduard Toldrà de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú., amb subjecció a les 

clàusules del present contracte, al contingut del document d’adjudicació, i a les 

prescripcions de la resta de documentació tècnica i administrativa que integra 

l’expedient administratiu (Plec de Prescripcions Tècniques i Plec de Clàusules 

Administratives Particulars). 

 

Segona.- El contractista s’obliga a efectuar el servei  per un import anual  de 

39.738,25 €, més 8.345,03 € d’IVA al 21%, que fan un total de 48.083,28 € 

(QUARANTA-VUIT MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS 

D’EURO), quantitat que inclou totes les despeses necessàries i impostos.  

 

Tercera.- La durada màxima del present contracte serà d’un any, prorrogable 1 any 

més. 

Quarta.- El contractista s’obliga a efectuar servei d’acord amb allò establert al Plec 

de clàusules administratives particulars, al Plec de prescripcions tècniques i al 

contingut del document d’adjudicació que integra l’expedient, i resta obligat, també, a 

efectuar el servei d’acord amb la seva oferta de licitació i assumint les millores 

tècniques incloses a la mateixa. 

Cinquena.- El contractista respondrà davant terceres persones i del propi 

Ajuntament, de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o 

realització de l’objecte del contracte, exonerant a la part contractant de qualsevol 

responsabilitat. A tal efecte, es compromet a subscriure i mantenir vigent qualsevol 

assegurança que sigui necessària per a dur a terme la seva activitat derivada del 

present contracte, amb cobertura suficient per a respondre de qualsevol eventualitat. 

 

Sisena.- El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i taxes 

que gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com a acomplir 

totes les obligacions laborals i de seguretat social que puguin ser-li exigibles.  

El Secretari General                            L’Alcaldessa 

Isidre Martí Sardà                                      Olga Arnau Sanabra 

 

De part de Casal l’Atzavara, SL 
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8. Secretaria General. Servei de Contractació i Patrimoni. 
Número: 64/2020/eCONT. 
 
APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA MITJANÇANT AVAL DEL 
CONTRACTE SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES PÚBLIQUES DE JOCS 
INFANTILS DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
  
 
 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
ACORD  
 
PRIMER.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada a l’empresa PARCS I 
JARDINS DE CATALUNYA, SL amb NIF B61112652, mitjançant l’aval de Crédito y 
Caución (certificat número 4.184.936). 

 

SEGON.- Notificar a PARCS I JARDINS DE CATALUNYA, SL, la present resolució. 

 

TERCER.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 

executiu, podeu interposar els següents recursos:Amb caràcter potestatiu, recurs de 

reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar 

des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 

publicació. 

 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 

Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent 

al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 

administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 

termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 

publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 

sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 

presumpta del recurs.  

 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 

l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el 

còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 

procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
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substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que puguin 

derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des del 

dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació 

de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat a la 

declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat 

de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 

maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 

processos des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) i fins el proper 4 

de juny. 

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”. 
  
   
9. Intervenció.  
Número: 50/2020/eINT. 
 
APROVAR LA RELACIÓ JUSTIFICATIVA DE FACTURES I PAGAMENTS A 
JUSTIFICAR PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
  
 
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
 ACORD:  
 
PRIMER: Aprovar la relació de factures número F/2020/17 i relació de pagaments a justificar. 
Factures inferiors a 10.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de document Import 
total 

Tercer Nom 

04 F/2020/2738 27/05/2020 S 2020/S/744 14,52 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

04 F/2020/1004 19/02/2020 F20-058647 41,00 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/1006 19/02/2020 F20-058649 41,00 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/1581 18/03/2020 F20-062370 82,00 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/2167 16/04/2020 F20-063371 82,00 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/1007 19/02/2020 F20-058648 123,00 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/2166 16/04/2020 F20-063382 205,00 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/1583 18/03/2020 F20-062345 738,00 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/1005 19/02/2020 F20-058640 1.271,00 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 
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04 F/2020/2723 26/05/2020 20001730 1.949,31 B81500043 RANDSTAD 
CONSULTORES Y 
SOLUCIONES HR, 
S.L.U. 

04 F/2020/2282 22/04/2020 F20-065598 1.972,25 B43887629 PREVENACTIVA, 
SLU 

04 F/2020/2722 26/05/2020 20001729 4.212,01 B81500043 RANDSTAD 
CONSULTORES Y 
SOLUCIONES HR, 
S.L.U. 

04 F/2020/2480 05/05/2020 37 70101553 4.639,87 A58417346 WOLTERS 
KLUWER 
ESPAÑA, S.A. 

04 F/2020/2724 26/05/2020 20001731 9.189,95 B81500043 RANDSTAD 
CONSULTORES Y 
SOLUCIONES HR, 
S.L.U. 

04 Total    24.560,91   

05 F/2020/2745 27/05/2020 S 2020/S/751 1,21 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

05 F/2020/2821 28/05/2020 17523 3,56 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/2823 28/05/2020 17525 5,41 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

05 F/2020/2717 25/05/2020 2020-04852 37,36 B17580804 GIROCOPI, SL 

05 F/2020/2731 26/05/2020 201- 468 49,61 B98001282 SATARA 
SEGURIDAD S.L 

05 Total    97,15   

08 F/2020/2847 31/05/2020 FC20 FC2000645 36,29 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

08 F/2020/2854 31/05/2020 FC20 FC2000643 37,64 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

08 F/2020/2853 31/05/2020 FC20 FC2000650 38,22 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

08 F/2020/2850 31/05/2020 FC20 FC2000649 77,15 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

08 F/2020/2831 28/05/2020 2 1.680,00 XXXXXX XXXXXX 

08 F/2020/2887 01/06/2020 AJ/2020/102 2.422,44 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

08 F/2020/2886 01/06/2020 AJ/2020/101 3.958,17 F61826053 ACTUA, S.C.C.L. 

08 Total    8.249,91   

09 F/2020/2815 28/05/2020 17518 0,10 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

09 Total    0,10   

10 F/2020/2732 27/05/2020 200484 579,58 B60462637 GRAFIQUES 
FERPALA, S.L. 

10 F/2020/2790 27/05/2020 0000463551 961,47 B61440228 APARELLADORS 
SERVEIS 
PROFESSIONALS 
CORREDURIA, 
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SLU 

10 F/2020/2594 08/05/2020 2004V201804 1.742,40 B61443628 BARNA PORTERS, 
S.L. 

10 F/2020/2791 28/05/2020 200521 3.287,00 B60462637 GRAFIQUES 
FERPALA, S.L. 

10 Total    6.570,45   

20 F/2020/2802 28/05/2020 17504 0,08 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 F/2020/2744 27/05/2020 S 2020/S/750 6,05 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

20 F/2020/2803 28/05/2020 17505 7,70 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

20 Total    13,83   

22 F/2020/2830 28/05/2020 17554 0,08 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/2819 28/05/2020 17521 5,53 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

22 F/2020/2870 31/05/2020 20SM1807/1000344 290,40 A08350621 SERVICIOS 
ESPECIALES DE 
LIMPIEZA, S.A. 

22 Total    296,01   

31 F/2020/2805 28/05/2020 17507 1,02 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/2813 28/05/2020 17515 2,30 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

31 F/2020/2743 27/05/2020 S 2020/S/749 3,63 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

31 F/2020/2762 27/05/2020 A-2020/00049977 36,77 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

31 F/2020/2710 22/05/2020 MA2020 116 145,20 B60206703 INSTAL.LACIONS 
REQUEJO, S.L. 

31 F/2020/2720 26/05/2020 3 544,50 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/2708 22/05/2020 ACT 6097 677,60 B65758427 ACTURA 12, S.L. 

31 F/2020/2719 25/05/2020 9036090 694,32 XXXXXX XXXXXX 

31 F/2020/2716 25/05/2020 1 1.100,00 XXXXXX XXXXXX 

31 Total    3.205,34   
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33 F/2020/2822 28/05/2020 17524 0,08 U66332040 UTE RICOH 
ESPAÑA, SLU - 
SISTEMAS 
DIGITALES DE 
CATALUNYA, S.L. 

33 F/2020/2873 31/05/2020 0002 0000200392 121,00 B66164930 CARDIOSOS 
GLOBAL 
PROTECTION, 
S.L. 

33 F/2020/2788 27/05/2020 2020 1639 193,60 B61469029 ALQUILERES 
ALEJANDRE, S.L. 

33 F/2020/2860 31/05/2020 FC20 FC2000648 199,19 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

33 F/2020/2765 27/05/2020 A-2020/00049980 272,65 A63610851 COMPANYIA 
D'AIGUES DE 
VILANOVA I LA 
GELTRU, S.A.M. 

33 F/2020/2840 31/05/2020 FC20 FC2000631 511,58 B59840090 FERRETERIA 
OLIVELLA, S.L. 

33 F/2020/2862 31/05/2020 999347497021 
1572 
PZZ001Y0000983 

1.035,51 A81948077 ENDESA 
ENERGIA, S.A.U. 

33 Total    2.333,61   

35 F/2020/2735 27/05/2020 S 2020/S/741 24,20 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

35 F/2020/2736 27/05/2020 S 2020/S/742 24,20 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

35 F/2020/2737 27/05/2020 S 2020/S/743 24,20 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

35 F/2020/2728 26/05/2020 2020-0037 670,00 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/2726 26/05/2020 2020-0035 6.104,10 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/2729 26/05/2020 2020-0038 7.785,51 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 Total    14.632,21   

53 F/2020/2284 22/04/2020 1900812 9.910,46 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL 
GARRAF 

53 Total    9.910,46   

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2740 27/05/2020 S 2020/S/746 6,22 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2741 27/05/2020 S 2020/S/747 7,97 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
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D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2733 27/05/2020 S 2020/S/739 8,98 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2739 27/05/2020 S 2020/S/745 36,83 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/2742 27/05/2020 S 2020/S/748 121,16 U67273987 UTE GIROCOPI 
S.L. - SISTEMES 
D'ORGANITZACIO, 
S.A. 

MULTIAPLICACIÓ F/2020/1891 06/04/2020 90NJUT000010 7.318,73 U88001284 TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU Y 
TELEFONICA 
MOVILES 
ESPAÑA, SAU, 
UTE DCXV 

Multiaplicació 
total 

   7.499,89   

Total general    77.369,87   

 
 
Factures entre 10.001 i 50.000€ 
 

Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

33 F/2020/840 10/02/2020 M 
2020/M/200032 

15.833,33 B60650801 GESTION 
INTEGRAL DE 
INSTALACIONES, 
SL 

33 F/2020/1382 09/03/2020 M 
2020/M/200115 

15.833,33 B60650801 GESTION 
INTEGRAL DE 
INSTALACIONES, 
SL 

33 Total    31.666,66   

35 F/2020/2727 26/05/2020 2020-0036 19.725,95 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 F/2020/2730 26/05/2020 2020-0039 31.174,35 Q0802238F ORGANISME 
MUNICIPAL 
D'ASSISTENCIA 
INTEGRAL 
SOCIAL I 
SANITARIA 

35 Total    50.900,30   

53 F/2020/2283 22/04/2020 1900811 14.865,69 P0800354C MANCOMUNITAT 
TEGAR DEL 
GARRAF 

53 Total    14.865,69   

Total general    97.432,65   

 
 
Factures superiors a 50.001€ 
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Orgànica N. d'entrada Data N. de 
document 

Import total Tercer Nom 

    0,00   

Total general    0,00   

 
 
 
Resum total facturació 
 

 Imports Recompte 

FACTURES < 10.000€ 77.369,87 € 66 

FACTURES ENTRE 10.000€ I 50.001€ 97.432,65 € 5 

FACTURES > 50.001€ 0,00 € 0 

TOTAL 174.802,52 € 71 

 
 
Resum pagaments a justificar 
 

Exp. Cognoms i nom 
o raó social o 
text explicatiu 

Nº Relació Núm. 
Operació 

Import 
relació Data relació 

 PJU - SERVEIS 
SOCIALS 

R-22020/355 PJU-
22020/6998 

3.430,30 € 
 26/05/2020 

 PJU - 
MOBILITAT 

R-22020/6241 PJU-
22020/7351 

4.853,13€ 

 02/06/2020 

TOTAL 8.283,43 € 

 
 
Resum total 
 

 Imports 

Total facturació 174.802,52 € 

Total pagaments a justificar 8.283,43 € 

TOTAL 183.085,95 € 

 
 
SEGON: Comptabilitzar la relació de factures número F/2020/17.  
 
 
TERCER: Ordenar que s’efectuïn els tràmits administratius necessaris per al 
pagament de dites despeses. 
 
 
QUART: Peu de recurs  
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
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l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà 
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es 
prorroga l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret 
Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per 
instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge 
que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment 
del que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , 
es computarà des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués 
transcorregut des de l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 
perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 
impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 
22 de maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els 
terminis processos des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins 
el proper 4 de juny.” 
  
 
   
10. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 31/2020/eGES. 
 
ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE 26 
DE SETEMBRE DE 2017. DONAR DE BAIXA LES AUTOLIQUIDACIONS DE 
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
  

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el següent 

 
 ACORD:  
 
 
PRIMER: Estimar el Recurs de Reposició interposat per M. C. V., amb NIF 
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77318623Y, contra el decret de data 26 de setembre de 2017: 

Donar de baixa les autoliquidacions de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana contingudes en l’apartat quart dels Fonaments de 
Dret, d’import total 3.977,05€ de principal.” 

SEGON: Comunicar l’acord als interessats. 
TERCER: Peu de Recursos 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós Administratiu de 
Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva 
notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat 

d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del 

termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 

d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb 

allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 

desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 1 de juny, amb 

independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació administrativa objecte 

del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén 

sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o 

impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 

maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processos 

des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 4 de juny .”. 

 
  
   
11. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 340/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS A L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES I A LA TAXA 
D’ESCOMBRERIES DOMICILIÀRIES  2019 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
 
 ACORD:  
 
“PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 1.170,06 Euros, per ajuts al 

pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (nivell de renda familiar i borsa lloguer 

social) i de la Taxa d’escombraries domiciliàries (llogaters), previstos a la Base 
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Cinquena de les Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, 

aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí 

Oficial de la Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al 

Butlletí Oficial de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº Nom NIF Import Tipus 

1 XXXXXX XXXXXX 98,20 C) 

2 XXXXXX XXXXXX 98,20 C) 

3 XXXXXX XXXXXX 221,16 B) 

4 XXXXXX XXXXXX 222,16 B) 

5 XXXXXX XXXXXX 124,78 A) 

6 XXXXXX XXXXXX 99,05 B) 

7 XXXXXX XXXXXX 152,41 A) 

8 XXXXXX XXXXXX 154,10 A) 

   1.170,06  
A) Impost Béns Immobles, nivell renda familiar 

B) Impost Béns Immobles, bors lloguer 

C) Taxa escombraries domiciliàries, llogaters 

Aquesta quantitat s’ha de pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 

d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 

Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 

vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART:   Peu de Recursos: 
  
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o 
en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
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D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat 

d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del 

termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 

d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 

previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 

desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 1 de juny, amb 

independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació administrativa objecte del 

recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 

perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 

maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processos des 

de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 4 de juny . “. 

  
 
   
12. Gestió Tributària i Recaptació.  
Número: 341/2020/eSUB. 
 
CONCEDIR SUBVENCIONS EN L’IMPOST SOBRE CONSTRUCIONS I OBRES I EN 
LA TAXA PER LA INTERVENCIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ EN ACTIVITATS 
D’EDIFICACIÓ  2019 
 
  

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
 ACORDS:  
  
PRIMER: Concedir els ajuts següents per un total de 2.045,18 Euros, per ajuts al 

pagament de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, i de la Taxa per la 

intervenció de l’Administració en activitats d’edificació, ús del sòl, via pública i medi 

ambient, de l’exercici 2019, previstos a l’apartat B).d).1 de la Base Cinquena de les 

Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals, aprovades pel 

Ple de l’Ajuntament en data 2 de juliol de 2018 i publicades al Butlletí Oficial de la 

Província de 12 de juliol de 2018, i segons la Convocatòria publicada al Butlletí Oficial 

de la Província de 3 de juny de 2019: 

Nº NOM NIF 
Import 

Subvenció (1) 

1 COM. PROP. PL. CONCORDIA, 16B H60969961 1.118,72 1.e) 

2 COM. PROP. RBLA. PAU, 89 H61110656 764,25 1.e) 

3 XXXXXX XXXXXX 162,21 2.e) 

      2.045,18   

(1) Subtipus d’ajut segons la classificació regulada a l’apartat B).d).1 de la Base Cinquena de les 
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Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals. 

Aquesta quantitat s’ha de  pagar a càrrec de la partida 20 9320 46102 (Subvencions 

Tributs municipals) del Pressupost municipal de 2019. 

SEGON: Notificar el present acord als interessats, amb indicació de que es tracta 

d’una subvenció pública que suposa un ingrés patrimonial, i el beneficiari té l’obligació 

d’incloure la quantitat percebuda a les seves declaracions tributàries, Impost sobre la 

Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost Societats, o altres declaracions a que 

vingui obligat. 

TERCER: Traslladar el present acord a la Intervenció i la Tresoreria municipals. 

QUART:   Peu de Recursos: 
  
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, o 
en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat 

d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del 

termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 

d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò 

previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 

desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 1 de juny, amb 

independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació administrativa objecte del 

recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense 

perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 

maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processos des 

de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 4 de juny .”. 
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13. Recursos Humans.  
Número: 619/2020/eRH. 
 
DESESTIMAR RECURS REPOSICIÓ DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO CONTRA 
OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ 2020 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
ACORD:  
 
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs potestatiu de reposició de la secció sindical de 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú en vers 
l’Oferta Pública d’Ocupació 2020. 
SEGON.- Notificar el present acord als interessats. 
 
TERCER.- Peu de recursos.  
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de 
publicació.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.” 
  
 
 
   
14. Cultura.  
Número: 528/2019/eSUB. 
 
APROVAR EL PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEDIDA L’ANY 2019 A L’ENTITAT SOCIETAT CATALANA DE CIÈNCIA FICCIÓ I 
FANTASIA 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
ACORD:  
 
 
“PRIMER:  Incoar procediment de reducció de la subvenció atorgada a l’entitat 
SOCIETAT CATALANA DE CIÈNCIA FICCIÓ I FANTASIA amb CIF G-64021868 en la 
quantitat de 33€ per no haver aportat justificació de despesa per aquest import. Amb 
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aquesta reducció l’import final de la subvenció concedida serà de 1.822 €. 
SEGON:  Compensar l’import no justificat de la subvenció 2019 (33 €) amb l’import 
pendent de pagament a l’entitat SOCIETAT CATALANA DE CIÈNCIA FICCIÓ I 
FANTASIA amb CIF G-64021868. Atès que va cobrar per avançat un 60% de la 
subvenció (1.113€ dels 1.855€ atorgats) però només ha pogut justificar despeses per 
valor de 1.822€, de l’import pendent per cobrar, 742€ se li resten 33€ i, per tant, amb 
la compensació només se li pagaran 709€, d’aquesta manera la xifra total cobrada 
serà de 1.822€ que correspon a l’import justificat. 
 
TERCER:  Notificar aquesta resolució als interessats perquè en un termini de 15 dies 
pugui presentar al·legacions o els documents que consideri oportuns. 
 
QUART:  Peu de recursos. 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs. 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 
l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 
el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que 
puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà 
des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués transcorregut des de 
l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat 
a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i 
executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 
maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins el proper 4 
de juny.”. 
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15. Acció Social.  
Número: 367/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF 
PEL PROGRAMA DE VULNERABILITAT ALIMENTÀRIA 2020 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
ACORD:  
 
“PRIMER. ACCEPTAR l’ajut atorgat pel consell Comarcal del Garraf pel Programa de 
Vulnerabilitat Alimentària 2020, per un import de 21.360,00 €, d’acord amb les 
condicions i termes que s’hi expressen. 
SEGON. NOTIFICAR la present resolució al Consell Comarcal del Garraf.  
 
TERCER. PEU DE RECURSOS 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 
l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 
el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que 
puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà 
des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués transcorregut des de 
l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat 
a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i 
executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 
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maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) i fins el proper 4 
de juny.”. 

  
   
16. Acció Social.  
Número: 379/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR L’AJUT ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN EL MARC 
DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL 
2020 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
ACORD:  
 
 
“PRIMER. ACCEPTAR l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc del 
Programa Complementari per a la garantia del benestar social 2020, amb el codi 
20/X/288006, per un import de 138.428,44 €, d’acord amb les condicions i termes que 
s’hi expressen. 
 
SEGON. TRAMITAR l’acceptació d’aquest ajut al Portal de Tràmits de la Diputació de 
Barcelona, amb el model de document normalitzat. 
 
TERCER. NOTIFICAR la present resolució a la Diputació de Barcelona.  
 
QUART. PEU DE RECURSOS 

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos: 

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat 
l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent al de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós 
administratiu, davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o 
publicació de la seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de 
sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació 
presumpta del recurs.  
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També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga 
l’estat d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 
el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres 
procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els 
substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del que 
puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà 
des del dia 1 de juny, amb independència del temps que hagués transcorregut des de 
l’actuació de l’actuació administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat 
a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i 
executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació. 

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 
maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis 
processos des de la declaració d’estat d’alarma (14 de març de 2020) i fins el proper 4 
de juny.”. 

 
  
 
 
   
17. Espai Públic.  
Número: 395/2020/eAJT. 
 
APROVAR L’AJUT ECONÒMIC FORMALITZAT PER L’ACTUACIÓ SEGURETAT I 
SALUBRITAT A LES PLATGES, DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUTS 
ECONÒMICS DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS DE L’ANY 2020 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
ACORD:  
 
   
PRIMER.- Aprovar l’acceptació de l'ajut de la Diputació de Barcelona per a l'actuació 
Seguretat i salubritat a les platges, així com les condicions per a la seva concessió i 
execució, en el marc del règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 i la resolució o acord de concessió.  

 
SEGON.- Aprovar el document C3-003-20 amb la quantia de 52.575,46 €, en concepte de 
l’ajut econòmic formalitzat per l’actuació Seguretat i salubritat a les platges, de la 
convocatòria de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020.  
 
TERCER.- Traslladar la present aprovació d’acceptació expressa i sol·licitar el pagament 
avançat abans del 19 de juny de 2020, al centre gestor del Servei de Salut Pública de la 
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Diputació de Barcelona. 
 
QUART.- Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament 
executiu, podeu interposar els següents recursos: 
 
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat 
d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput 
del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb 
allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 1 de juny, amb 
independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació 
administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat 
d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu 
objecte de recurs o impugnació. 
 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de 
maig pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processos 
des de la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 4 de juny . 
 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març  
de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.”. 
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18. Habitatge.  
Número: 141/2020/eAJT. 
 
ACCEPTAR LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL CATÀLEG DE LA DIPUTACIO 
BARCELONA PER A LA REFORMA, CONDICIONAMENT I REHABILITACIÓ 
D’HABITATGES MUNICIPALS O CEDITS. 
  
 

La Junta de Govern Local per unanimitat dels seus assistents adopta el 

següent 

 
ACORD:  
 
   
“PRIMER.- Procedir a l’acceptació expressa d’aquesta subvenció de 24.000 € corresponent 
a CODI 20252. Reforma, condicionament i rehabilitació d’habitatges municipals o cedits, que 
serà destinada a la rehabilitació de l’habitatge municipal ubicat a Pl. de la Vila 10 1-2. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
TERCER.- peu recursos 
 
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos: 
  
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins 
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu 
defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós 
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al 
de la notificació, o en el seu defecte, des de la seva data de publicació. 
 
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, 
si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.  
 
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
 
D’acord amb el que disposa el Reial Decret 537/20 de 22 de maig pel qual es prorroga l’estat 
d’alarma i d’acord amb la Disposició Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput 
del termini per interposar recursos en via administrativa o per instar altres procediments 
d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixi d’acord amb 
allò previst a les lleis , en qualsevol procediment del que puguin derivar-se efectes 
desfavorables o de gravamen pel interessat , es computarà des del dia 1 de juny, amb 
independència del temps que hagués transcorregut des de l’actuació de l’actuació 

https://aoberta.vilanova.cat/validacio


 
Document electrònic 

Número de validació: 13067153273761155077 
 
 
 
 
Secretaria General  
   
 

Aquest és un document electrònic emès per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La seva autenticitat es pot comprovar 
en la següent adreça d’internet: https://aoberta.vilanova.cat/validacio. 

 
Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

 

administrativa objecte del recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat 
d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu 
objecte de recurs o impugnació. 
La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb el Reial Decret 537/20 de 22 de maig 
pel qual es prorroga l’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processos des de 
la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) i fins el proper 4 de juny . 
En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març  
de declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició 
començaran a computar a partir del 30 d’abril de 2020.” 
  
 
 
 
 
   
 
 
 

Precs i preguntes  

 
-. 
 
 
 
 
 
Complert l’objecte de la convocatòria, s’aixeca la sessió a les 09:45 hores, de la que 
s’estén acta que firma la presidenta amb mi, el secretari general. 
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